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                      ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

     сорок  третьої  сесії   Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                             від  26  вересня  2018 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло –   20 депутатів 
 
 Відсутні:  Бевз М.І.,   Демкович Л.І., Гаврисьо В.В., Кресінський В.О., Міщій С.В., 
Федорейко О.А. 

Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                                         Шановні депутати, запрошені! 

Наголосив, що на  43 -у сесію 7-го скликання прибуло 28 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» - 9 депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» - 6  депутати із 7 , від фракції «Солідарність» - 4 депутати із 6, від 
партії «Батьківщина» - 3 депутат із 3, від «Радикальної партії» - 3 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 3 депутати із 4.    

         Міський голова  Шматько В.П. оголосив 43-у сесію Чортківської міської ради VІІ 
скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Міський голова Шматько В.П. наголосив, що відповідно до cтатті 22 Регламенту 
Чортківської міської ради необхідно обрати секретаріат пленарного засідання. Запитав,     
які є пропозиції щодо кількісного і персонального складу. Голосували за секретаріат в 
кількості 2-ох осіб: депутатів   Скалій А.І. та Дідюк Г.Т. 
 “За” – 26, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 19, проти - 0, утримались – 0. 
 Запитав, чи є   пропозиції до порядку денного. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував   включити в перелік питань порядку денного 
наступні питання :   
- Про внесення змін в рішення міської ради від 21.06.2018року №1134 «Про  спів 
фінансування проекту «Технічне переоснащення стації доочистки води по вул.. Степана 
Бандери в м. Чорткові Тернопільської області». Питання розглянуто і підтримано  на 
постійній комісії. 
Голосували: за - 16, проти - 0, утримались – 10. 
 - Про надання дозволу  Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
територіі під розміщення індустріального парку обмеженого вулицями Ягільницька та 
Обїзна в м. Чорткові. 
 Голосували: за - 16, проти - 0, утримались –10. 
 
Про надання дозволу на розроблення  детального плану території для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Чорткові на перехресті вулиць 
Шевченка – Подільська. 
Голосували: за - 17, проти - 0, утримались – 9. 
 
- Про надання дозволу  Чортківській міській раді на  виготовлення технічної документації  
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із землеустрою щодо поділу ( обєднання) земельної ділянки по вул. Вигнанська,1 в м. 
Чорткові за кадастровим номером 6125510100:010:0102 
Голосували: за - 22, проти - 0, утримались – 4. 
- Про включення в п.33 порядку денного Про  надання  дозволу громадянам на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі ( на місцевості) громадян  Кохан, Беднарська. 
Голосували: за - 23, проти - 0, утримались – 3. 
Міський голова запропонував прийняти порядок денний  в цілому та регламент роботи, 
голосували :  за - 26, проти - 0, утримались – 0. 
Депутат Безпалько Р.П. запропонував  змінити порядок розгляду питань порядку денного, 
зокрема перш за все розглянути  питання  з  №16 по 54, потім з 9 по 15 і з 1 по 8 т.д. 
Голосували :  за - 25, проти - 0, утримались – 1. 
 
Порядок  денний 43-ої сесії міської ради: 
1. Про затвердження детального плану території для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Дачна, 36 в м. Чорткові 
Тернопільської області. 
2. Про затвердження детального  плану території  для будівництва житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  по вул. Дачна, 40 в м. Чортків Тернопільської області. 
3. Про затвердження детального плану території (зміна цільового призначення) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 
вул. Лісова, 83 в м. Чорткові Тернопільської області. 
4. Про затвердження детального  плану території для будівництва індивідуального гаража 
по вул. Млинарській в м. Чорткові Тернопільської області. 
5. Про затвердження детального  плану  території  для будівництва індивідуального гаража 
по вул. Незалежності в м. Чорткові Тернопільської області. 
6. Про затвердження детального  плану  території  для будівництва індивідуального гаража 
по вул. Фредеріка Шопена в м. Чорткові Тернопільської області. 
7. Про затвердження детального  плану  території  для індивідуального гаражного 
будівництва по вул. Білецькій  в м. Чорткові Тернопільської області. 
8. Про затвердження детального  плану території  житлової забудови по вул. Ягільницька в 
м. Чорткові. 
9. Про надання дозволу на внесення змін до детального плану території багатоквартирної 
житлової та громадської забудови по вул. Залізничній в м. Чорткові Тернопільської області. 
Не погоджено. 
10. Про затвердження детального  плану території  для  будівництва та обслуговування  
будівель громадських та релігійних організацій  по вул. Монастирська в місті Чорткові. 
11.Про відмову у  наданні дозволу на внесення змін до детального плану території 
багатоквартирної житлової та громадської забудови по вул. Залізничній в м. Чорткові 
Тернопільської області 
12. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території  обмеженої вул. Ягільницька та вул. Об’їзна в м. Чортків (на території Західної 
промислової зони) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд енергогенеруючих підприємств, установ та організацій (за заявою директора ПП 
«Сонячне плюс»). 
Не погоджено. 
13. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (водозабір  №4  «Старий»)  по вул. Білецька,79 в м. Чорткові. 
14. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
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водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (водозабір  каптажний «Рудькова балка»)  по вул. Рудькова, 8 А в м. 
Чорткові. 
15. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (водозабір  каптажний «Тарасова балка»)  по вул. Незалежності,  
107 в м. Чорткові. 
16. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (насосна станція  «Хлораторна»)  по вул. Степана Бандери, 60 Є в м. 
Чорткові. 
17. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (каналізаційна насосна станція №1) по вул. Залізнична,2 А в м. 
Чорткові. 
18. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування  для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (каналізаційна насосна станція №2) по вул. Шевченка,88 в м. 
Чорткові. 
19. Про надання дозволу громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передача їх у власність громадянам. 
22. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території по вулиці Незалежності в м. Чорткові для індивідуального житлового 
будівництва (за заявою Звір О.В.). 
23. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території  по вулиці Северина Наливайка в м. Чорткові для індивідуального гаражного 
будівництва (за зверненням Шевченко О.Г.). 
24. Про надання дозволу Вишовському Сергію Степановичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0065 га у 
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власність для будівництва індивідуального гаража по вул. Івана Котляревського в м. 
Чорткові. 
25. Про надання дозволу Юрківу Володимиру Петровичу на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), орієнтовною площею 0,0331 га для будівництва і обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 
інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) та передачу її в 
оренду по вул. Гранична,14-Б  в м. Чорткові.  
26. Про надання дозволу Окіпному Ярославу Романовичу на викуп  земельної ділянки 
площею  0,0300 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 
які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Богдана Хмельницького,14-А в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
27. Про надання дозволу Білоусу Андрію Ярославовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Весняна в м. Чорткові. 
28. Про надання дозволу Пшик Петру Володимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0087 га у 
власність для будівництва індивідуального гаража по вул. Степана Бандери,77-А. 
29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в постійне 
користування  ОСББ «Віталька» земельної ділянки площею 0,5510 га для  будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Романа Шухевича, 2-А в 
м.Чорткові. 
30. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в постійне 
користування релігійній організації  «Парафія Святого Рівноапостольного Князя 
Володимира Великого» Української Православної Церкви Київського Патріархату 
земельної ділянки площею 1,0000 га для  будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій по вул. Князя Володимира Великого в м.Чорткові. 
31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
1,1093 га в оренду Свідніцькій Наталії Іванівні для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури по вул. Князя Володимира Великого,8-А в м. Чорткові. 
32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення) площею 0,8000 га у спільну часткову власність Зазуляку Андрію 
Ігоровичу, Тичковському Ярославу Івановичу для будівництва і обслуговування  
багатоквартирного житлового будинку  по вул. Степана Бандери, 60/1 в м. Чорткові. 
33. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Людвіга 
Носса в м. Чорткові від 15.10.2008 р., орендарем якої є Багрій Тамара Степанівна. 
34. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Тараса 
Шевченка в м. Чорткові від 24.10.2008 р., орендарем якої є ТзОВ «Торгпреса». 
Не погоджено. 
35. Про відмову в продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки по 
вул. Тараса Шевченка в м. Чорткові від 24.10.2008 р., орендарем якої є ТзОВ «Торгпреса». 
36. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 02.04.2014 р., орендарем 
якої є ПАТ НАСК «ОРАНТА» по вул. Залізнична,62-А в м. Чорткові. 
37. Про доповнення до рішення міської ради від  21 червня 2018 року № 1106 «Про 
встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік». (за зверненнями  
ТВО начальника КЕВ м. Тернопіль Мимрика І.Б, начальника Чортківського МРВ 
Управління СБУ в Тернопільській області Засєдко С., голови комісії з припинення 
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Чортківського районного центру зайнятості Шевчука М.О.). 
Не погоджено. 
38. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва та обслуговування  будівель громадських та релігійних 
організацій  в  мікрорайоні Бердо в місті Чорткові. 
39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дениса Січинського, 
16 в м. Чорткові та передачу земельної ділянки Кобелі Тарасу Ярославовичу безоплатно у 
власність. 
Доповідає: начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного 
середовища Губяк Р.Т.             
40.Про внесення змін в рішення міської ради від 21.06.2018року №1134 «Про  спів 
фінансування проекту «Технічне переоснащення стації доочистки води по вул.. Степана 
Бандери в м. Чорткові Тернопільської області». 
 
41.Про надання дозволу  Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
територіі під розміщення індустріального парку обмеженого вулицями Ягільницька та 
Обїзна в м. Чорткові. 
42.Про надання дозволу на розроблення  детального плану території для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Чорткові на перехресті вулиць 
Шевченка – Подільська. 
43.Про надання дозволу  Чортківській міській раді на  виготовлення технічної 
документації  із землеустрою щодо поділу ( обєднання) земельної ділянки по вул. 
Вигнанська,1 в м. Чорткові за кадастровим номером 6125510100:010:0102 
 
44. Про припинення делегованих повноважень міського голови у міжсесійний період 
збільшувати ( зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частини міського бюджету в разі 
збільшення ( зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету 
України, здійснювати їх розподіл ( перерозподіл) по головному розпоряднику коштів 
міського бюджету.     Не погоджено. 
45. Про затвердження звіту про  виконання  міського бюджету  за  І півріччя 2018 року.   
46. Про виділення  коштів  для надання матеріальної допомоги. 
47. Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою. 
48. Про затвердження угоди  між  Чортківською  міською  радою  та Тернопільською 
обласною радою про передачу  міжбюджетного трансферту. 
49. Про внесення змін до рішення міської ради  № 894 від 12 грудня 2017 року «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 
Доповідає: начальник фінансового управління Бойко Н.І. 
50.Про звернення  депутатів  Чортківської   міської ради Тернопільської області  до  Прем”єр-
міністра  України  В.Гройсмана   та   Міністра освіти і науки України Л. Гриневич щодо 
виділення додаткових коштів освітньої субвенції з державного бюджету. 
Доповідає: начальник управління освіти, молоді та спорту Поліщук Л.М. 
51.Про заходи щодо підготовки житлово - комунального господарства  міста, бюджетних 
установ до роботи  в  осінньо - зимовий період  2018-2019рр. 
 Доповідає: начальник відділу ЖКГ, транспорту та зв’язку Воціховський В.Ю. 
52. Про організацію харчування учнів загальноосвітніх шкіл міста Чорткова  за 2017/2018 
навчальний рік. 
Доповідає:начальник управління освіти , молоді та спорту Поліщук Л.М. 
53. Про затвердження  Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-
2020 роки. 
Доповідає: головний  спеціаліст відділу економічного розвитку інвестицій та комунальної 
власності  Мостовик Н.В. 
 54. Про внесення змін до Регламенту Чортківської міської ради  VІІ-го скликання. 
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Доповідає: начальник юридичного відділу Ніяскіна – Коробій А.С. 
55. Про затвердження  Статуту  Чортківського міського комунального  краєзнавчого 
музею  Чортківської міської ради Тернопільської області в новій редакції 
56. Про затвердження  Статуту  Чортківської міської  комунальної музичної школи 
Чортківської міської ради Тернопільської області в новій редакції. 
 57.Про внесення змін до рішення  міської ради від 12.12.2017 №891 « Про затвердження 
Програми розвитку культури в м. Чорткові на 2018-2020 роки» 
 Доповідає: начальник управління культури та туризму Дембіцька О.І. 
58.Про внесення змін в рішення міської ради від 05  січня  2016 року  № 71 “Про 
затвердження Програми розвитку футболу в м. Чорткові на період 2016-2021 років” 
Доповідає: начальник відділу молоді та спорту Нагірний В.С. 
59.Різне. 
 
                                                           РЕГЛАМЕНТ 
роботи   сорок третьої   сесії  Чортківської  міської  ради  VІІ скликання 
 
Для доповіді  з питання порядку денного до 10 хв. 
Для виступів до 5 хв. 
Для запитань до 3 хв. 
Для відповіді на запитання до 7 хв.  
Через  3 год. – перерва на 30 хв. 
Роботу засідання 43-ої сесії Чортківської міської ради VІІ скликання завершити до 16.00 
год. 
 
 Перед розглядом питань порядку денного, виступив голова спілки АТО Гусак С.І., 
головний лікар Чортківської  ПМСД  Ратушняк Я.П. та депутат Тернопільської обласної 
ради Білик Л.С. 
 
1.  Про затвердження детального плану території для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Дачна, 36 в м. Чорткові 
Тернопільської області. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 24 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1173 
 
2. Про затвердження детального  плану території  для будівництва житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  по вул. Дачна, 40 в м. Чортків Тернопільської області. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1174 
 
3. Про затвердження детального плану території (зміна цільового призначення) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 
вул. Лісова, 83 в м. Чорткові Тернопільської області. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1175 
 
4. Про затвердження детального  плану території для будівництва індивідуального гаража 
по вул. Млинарській в м. Чорткові Тернопільської області.  
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1176 
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5. Про затвердження детального  плану  території  для будівництва індивідуального гаража 
по вул. Незалежності в м. Чорткові Тернопільської області. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1177 
 
6. Про затвердження детального  плану  території  для будівництва індивідуального гаража 
по вул. Фредеріка Шопена в м. Чорткові Тернопільської області. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1178 
 
7. Про затвердження детального  плану  території  для індивідуального гаражного 
будівництва по вул. Білецькій  в м. Чорткові Тернопільської області. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1179 
 
8. Про затвердження детального  плану території  житлової забудови по вул. Ягільницька в 
м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Гевко Є.В., Дубина Г.І., Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1180 
 
9. Про надання дозволу на внесення змін до детального плану території багатоквартирної 
житлової та громадської забудови по вул. Залізничній в м. Чорткові Тернопільської області. 
(Не погоджено). 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 0 , «проти» - 24, «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято 
 
10.Про відмову у  наданні дозволу на внесення змін до детального плану території 
багатоквартирної житлової та громадської забудови по вул. Залізничній в м. Чорткові 
Тернопільської області 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1181 
 
11. Про затвердження детального  плану території  для  будівництва та обслуговування  
будівель громадських та релігійних організацій  по вул. Монастирська в місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Лесейко З.В., Ціхоцький В.Д., Танасів О. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1182 
 
12. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території  обмеженої вул. Ягільницька та вул. Об’їзна в м. Чортків (на території Західної 
промислової зони) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд енергогенеруючих підприємств, установ та організацій (за заявою директора ПП 
«Сонячне плюс»). 
Не погоджено. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
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ВИСТУПИЛИ :Безпалько Р.П., Плішка М.Б., Хотюк  О.Б., Вінницький А.Є, Зазуляк 
А.І., Шматько В.П., Дубина Г.І., Черниш С.С., Ціхоцький В.Д., Садовська Л.М., 
Білик Л.С. 
За проект рішення голосували: “за”- 22 , «проти» - 1, «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1183 
 
13. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (водозабір  №4  «Старий»)  по вул. Білецька, 79 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Безпалько Р.П., Шматько В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1184 
 
14. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (водозабір  каптажний «Рудькова балка»)  по вул. Рудькова, 8 А в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1185 
 
15. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (водозабір  каптажний «Тарасова балка»)  по вул. Незалежності,  
107 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1186 
 
16. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (насосна станція  «Хлораторна»)  по вул. Степана Бандери, 60 Є в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1187 



 9 

 
17. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (каналізаційна насосна станція №1) по вул. Залізнична,2 А в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1188 
 
18. Про надання дозволу комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування  для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води) (каналізаційна насосна станція №2) по вул. Шевченка,88 в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1189 
 
19. Про надання дозволу громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1190 
 
20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1191  
 
21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передача їх у власність громадянам. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1192 
 
22. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території по вулиці Незалежності в м. Чорткові для індивідуального житлового 
будівництва (за заявою Звір О.В.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Бучняк Н.І.  
За проект рішення голосували: “за”- 18 , «проти» - 1, «утримались» – 6. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1193 
 
23. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території  по вулиці Северина Наливайка в м. Чорткові для індивідуального гаражного 
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будівництва (за зверненням Шевченко О.Г.). 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1194 
 
24. Про надання дозволу Вишовському Сергію Степановичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0065 га у 
власність для будівництва індивідуального гаража по вул. Івана Котляревського в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1195 
 
25. Про надання дозволу Юрківу Володимиру Петровичу на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), орієнтовною площею 0,0331 га для будівництва і обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 
інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) та передачу її в 
оренду по вул. Гранична,14-Б  в м. Чорткові.  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1196 
 
26. Про надання дозволу Окіпному Ярославу Романовичу на викуп  земельної ділянки 
площею  0,0300 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 
які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Богдана Хмельницького,14-А в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Кривий Ю. М., Бучняк Н. І.  
За проект рішення голосували: “за”- 12 , «проти» - 1, «утримались» – 11. 
ВИРІШИЛИ: рішення    не прийнято. 
 
27. Про надання дозволу Білоусу Андрію Ярославовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Весняна в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1197 
 
28. Про надання дозволу Пшик Петру Володимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0087 га у 
власність для будівництва індивідуального гаража по вул. Степана Бандери,77-А. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1198 
 
29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в постійне 
користування  ОСББ «Віталька» земельної ділянки площею 0,5510 га для  будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Романа Шухевича, 2-А в м. 
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Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1199 
 
30. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в постійне 
користування релігійній організації  «Парафія Святого Рівноапостольного Князя 
Володимира Великого» Української Православної Церкви Київського Патріархату 
земельної ділянки площею 1,0000 га для  будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій по вул. Князя Володимира Великого в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1200 
 
31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
1,1093 га в оренду Свідніцькій Наталії Іванівні для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури по вул. Князя Володимира Великого,8-А в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Махомет Л.О., Шепета Н.О. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1201 
 
32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна 
цільового призначення) площею 0,8000 га у спільну часткову власність Зазуляку Андрію 
Ігоровичу, Тичковському Ярославу Івановичу для будівництва і обслуговування  
багатоквартирного житлового будинку  по вул. Степана Бандери, 60/1 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 25 , «проти» - 0, «утримались» – 0.  
Зазуляк А.І. участі в голосуванні не приймав. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1202 
 
33. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Людвіга 
Носса в м. Чорткові від 15.10.2008 р., орендарем якої є Багрій Тамара Степанівна. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1203 
 
34.. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Тараса 
Шевченка в м. Чорткові від  24.10.2008 р., орендарем якої є ТзОВ «Торгпреса». 
Не погоджено. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
 ВИСТУПИЛИ: Махомет Л.О. 
За проект рішення голосували: “за”- 0 , «проти» - 24, «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято  
 
35. Про відмову в продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки по 
вул. Тараса Шевченка в м. Чорткові від 24.10.2008 р., орендарем якої є ТзОВ «Торгпреса». 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 26 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1204 
 
36. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 02.04.2014 р., орендарем 
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якої є ПАТ НАСК «ОРАНТА» по вул. Залізнична,62-А в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 24 , «проти» - 0, «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1205 
 
37. Про доповнення до рішення міської ради від  21 червня 2018 року № 1106 «Про 
встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік». (за зверненнями  
ТВО начальника КЕВ м. Тернопіль Мимрика І.Б, начальника Чортківського МРВ 
Управління СБУ в Тернопільській області Засєдко С., голови комісії з припинення 
Чортківського районного центру зайнятості Шевчука М.О.). 
Не погоджено. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.    
За проект рішення голосували: “за”- 0 , «проти» - 24, «утримались» – 4. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято.   
 
38. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для будівництва та обслуговування  будівель громадських та релігійних 
організацій  в  мікрорайоні Бердо в місті Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1206 
 
39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дениса Січинського, 
16 в м. Чорткові та передачу земельної ділянки Кобелі Тарасу Ярославовичу безоплатно у 
власність. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 23 , «проти» - 2, «утримались» – 3. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1207 
 
40.Про надання дозволу  Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
територіі під розміщення індустріального парку обмеженого вулицями Ягільницька та 
Обїзна в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 28 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1208 
41.Про надання дозволу  Чортківській міській раді на  виготовлення технічної 
документації  із землеустрою щодо поділу ( обєднання) земельної ділянки по вул. 
Вигнанська,1 в м. Чорткові за кадастровим номером 6125510100:010:0102 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 18 , «проти» - 0, «утримались» –10. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1209 
 
42.Про надання дозволу на розроблення  детального плану території для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Чорткові на перехресті вулиць 
Шевченка – Подільська. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П 
ВИСТУПИЛИ : Садовська Л.М., Ціхоцький В.Д., Джурбій П.Д.,  Садовська Л.М., 
Федорейко В.А., Лесейко З.В., Вінницький А.Є. , Шматько В.П., Війтюк Н., 
Петльований А., Гусак С.І.. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 , «проти» - 0, «утримались» – 7 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1210 
40.Про внесення змін в рішення міської ради від 21.06.2018року №1134 «Про  спів 
фінансування проекту «Технічне переоснащення стації доочистки води по вул. Степана 
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Бандери в м. Чорткові Тернопільської області». 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за” - 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1210 
 
 43.Про внесення змін в рішення міської ради від 21.06.2018року №1134 «Про  спів 
фінансування проекту «Технічне переоснащення стації доочистки води по вул. Степана 
Бандери в м. Чорткові Тернопільської області». 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за” - 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1172 
 
44. Про припинення делегованих повноважень міського голови у міжсесійний період 
збільшувати ( зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частини міського бюджету в разі 
збільшення ( зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету 
України, здійснювати їх розподіл ( перерозподіл) по головному розпоряднику коштів 
міського бюджету.     Не погоджено. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Федорейко В.А., Садовська Л.М., Безпалько Р.П., Кривий Ю.М., 
Ціхоцький В.Д., Шматько В.П. 
За проект рішення щодо направлення на доопрацювання: голосували: “за”- 21 , «проти» - 
0, «утримались» – 7 
ВИРІШИЛИ:  направити надоопрацювання. 
Виступив депутат  Тернопільської  обласної  ради  Білик Л.С. та  депутат міської ради 
Джурбій    П.Д. 
 
45. Про затвердження звіту про  виконання  міського бюджету  за  І півріччя 2018 року.   
СЛУХАЛИ : секретаря міської ради Дзиндру Я.П. 
ВИСТУПИЛИ: Джурбій П.Д 
За проект рішення голосували: “за”- 22 , «проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 1211 . 
 
46. Про виділення  коштів  для надання матеріальної допомоги. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Черниш С.С. 
За проект рішення голосували: “за”- 22 , «проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1212. 
 
47. Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою. 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 , «проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1213 
 
48. Про затвердження угоди  між  Чортківською  міською  радою  та Тернопільською 
обласною радою про передачу  міжбюджетного трансферту. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 , «проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1214 
 
49. Про внесення змін до рішення міської ради  № 894 від 12 грудня 2017 року «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 
СЛУХАЛИ : начальника фінансового управління Бойко Н.І. 
ВИСТУПИЛИ : Дідюк Г.Т., Шматько В.П., Ціхоцький В.Д., Федорейко В.А., 
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Безпалько Р.П.. 
За проект рішення голосували: “за”- 20 , «проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 1215. 
 
50.Про звернення  депутатів  Чортківської   міської ради Тернопільської області  до  Прем”єр-
міністра  України  В.Гройсмана   та   Міністра освіти і науки України Л. Гриневич щодо 
виділення додаткових коштів освітньої субвенції з державного бюджету. 
СЛУХАЛИ : депутата міської ради  Великоборець Н.І. 
ВИСТУПИЛИ: Лесейко З.В., Поліщук Л.М., Шматько В.П., Ціхоцький В.Д,   
За проект рішення голосували: “за”- 22 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1216 
 
51.Про заходи щодо підготовки житлово - комунального господарства  міста, бюджетних 
установ до роботи  в  осінньо - зимовий період  2018-2019рр. 
СЛУХАЛИ : головного спеціаліста відділу ЖКГ Касіяник О.М. 
ВИСТУПИЛИ: Поліщук Л.М., Дубина Г.І.,  Федорейко В.А., Джурбій  П.Д., 
Безпалько Р.П., Вінницький А.Є.  
За проект рішення голосували: “за”- 17 , «проти» - 0, «утримались» –4. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 
52. Про організацію харчування учнів загальноосвітніх шкіл міста Чорткова  за 2017/2018 
навчальний рік. 
СЛУХАЛИ : начальника управління освіти , молоді та спорту Поліщук Л.М.. 
ВИСТУПИЛИ: Безпалько Р.П.,  
За проект рішення голосували: “за”- 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1217 
 
53. Про затвердження  Програми розвитку малого та середнього  підприємництва на 2019-
2020 роки. 
СЛУХАЛИ : секретаря міської ради  Дзиндра Я.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення   № 1218 
 
54. Про внесення змін до Регламенту Чортківської міської ради  VІІ-го скликання. 
СЛУХАЛИ : начальника юридичного відділу Ніяскіна – Коробій А.С. 
За проект рішення голосували: “за”- 19 , «проти» - 0, «утримались» –0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1219 
 
55. Про затвердження  Статуту  Чортківського міського комунального  краєзнавчого 
музею  Чортківської міської ради Тернопільської області в новій редакції 
СЛУХАЛИ : начальника  управління культури та туризму Дембіцьку О.І. 
ВИРІШИЛИ : Безпалько Р.П. Кривий Ю.М.  
За проект рішення голосували: “за”- 7 , «проти» - 0, «утримались» –13. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 
56. Про затвердження  Статуту  Чортківської міської  комунальної музичної школи 
Чортківської міської ради Тернопільської області в новій редакції. 
СЛУХАЛИ : начальника  управління культури та туризму Дембіцьку О.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 8 , «проти» - 1, «утримались» –12. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 
 57.Про внесення змін до рішення  міської ради від 12.12.2017 №891 « Про затвердження 
Програми розвитку культури в м. Чорткові на 2018-2020 роки» 
СЛУХАЛИ : начальника  управління культури та туризму Дембіцьку О.І . 
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За проект рішення голосували: “за”- 2 , «проти» - 2, «утримались» –17. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 
58.Про внесення змін в рішення міської ради від 05  січня  2016 року  № 71 “Про 
затвердження  Програми розвитку футболу в м. Чорткові на період 2016-2021 років” 
СЛУХАЛИ :  головного спеціаліста  відділу молоді та спорту Горбань І. М. 
 ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 13 , «проти» - 2, «утримались» –6. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 59.Різне. 
 
Міський голова зазначив, що питання, які виносились на розгляд  43-ї сесії вичерпано.  
Оголосив 43-у сесію  міської ради  закритою. 

  Звучить гімн України. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  Володимир  ШМАТЬКО 
 
 
 
 


